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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: 

Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 12/14 заведене под бројем  5226/2 од 30.04.2014. године и 

Решења о образовању комисије за  јавну набавку број 12/14 заведеног под бројем 5226 од 

30.04.2014. године за спровођење поступка јавне набавке, припремљена је: 

 

 

Конкурсна документација 

за јавну набавку мале вредности – набавка услуге мобилне телефоније 

ЈН бр. 12/14 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III Позив за подношење понуда 4 

 

 

 

IV 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара, радова или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл. 

 

6 

 

 

 

V 

Упутство понуђачима како да сачине понуду  

7 

 

VI Образац понуде 17 

VII Образац трошкова припреме понуде 22 

VIII Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

23 

 Образац 1- Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 

75. и 76. Закона 

26 

 Образац 2 - Изјава подизвођача о испуњености услова из 

чл. 75. и 76. Закона 

27 

 Образац 3 - Изјава понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди о испуњености услова из чл. 75. и 76. 

Закона 

28 

 Образац 4 – Споразум 29 

 Образац 5 – Изјава о поштовању свих важећих прописа 30 

IX Образац изјаве о независној понуди 31 

X Овлашћење о иступању испред понуђача 32 

XI Модел уговора 33 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: “Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд“  

Адреса:11000 Београд, Бул.Франша д`Епереа 5 

Интернет страница: www.beograd194.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 12/14 су услуге мобилне телефоније 

 

4. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Данијела Лекић – тел: + 381 11 3615 663     

Е - mail адреса:danijela.lekic@beograd194.rs  
 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa пoзициjи услуге мобилне телефоније 

(oзнaкa 64212000). 

 

2. Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама 
Предмет јавне набавке број 12/14 су услуге мобилне телефоније. 

 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

3.        Предметна јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци за период од 12 

месеци. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beograd194.rs/
mailto:danijela.lekic@beograd194.rs
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III  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

1. Наручилац :“Градски завод за хитну медицинску помоћ“ Београд, 

адреса : Франша д`Епереа  5, 11000 Београд 

интернет адреса: www.beograd194.rs , позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу 

понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.  

 

2. Врста наручиоца: Општа медицинска пракса 

 

  3.  Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности  у    

складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12). 

 

4. Опис предмета јавне набавке добара, назив и ознака из општег речника набавке – 

             Предмет јавне набавке број 12/14 су услуге мобилне телефоније.  Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у  

Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa пoзициjи услуге мобилне телефоније (oзнaкa 64212000). 

            Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

5. Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама (’’Сл.гласник РС’’бр. 

124/12), Позивом за подношење понуде и Конкурсном документацијом. 

 

6. Критеријум за оцењивање понуда у поступку јавне набавке мале вредности биће „економски 

најповољнија понуда “, у складу са конкурсном документацијом. 

 

7. Конкурсна документација се може преузети радним даном од 09,00 до 14,00 часова, у 

просторијама писарнице - канцеларија број 14 „Градски завод за хитну медицинску помоћ“ 

Београд, Булевар Франша д`Епереа 5, 11000 Београд,односно на интернет адреси 

www.beograd194.rs и на Порталу управе за јавне набавке. 

Понуђачи су дужни да понуду сачине према Упутству за припрему и подношење понуда, и да је 

поднесу до дана 06.06.2014. године до 10,00 сати, непосредно или путем поште, у запечаћеном 

омоту са назнаком „ Понуда за јавну набавку мале вредности: – набавка услуге мобилне 

телефоније - број 12/14, НЕ ОТВАРАТИ’’. На полеђини коверте неопходно је навести назив, 

седиште, особу за контакт и телефон особе за контакт.Услучају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти или кутији обавезно назначити да се ради о групи понуђача и навести 

називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.  

 

8. Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: „Градски завод за хитну 

медицинску помоћ“Београд, Булевар Франше д`Епереа 5,11000 Београд, писарница – канцеларија 

број 14, до 06.06.2014. године до 10,00 сати, без обзира на начин подношења. Понуда приспела 

по истеку датума и сата одређених у Позиву за подношење понуде, сматраће се 

неблаговременом, наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену на 

адресу понуђача или овлашћеном представнику, уколико исти присуствује поступку отварања 

понуда, са назнаком да је неблаговремена. 

9. У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 

начин који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде 

мења односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач 

не може да повуче нити да мења своју понуду. 

10. Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за подношење понуда  06.06.2014. 

године у 10,15 сати у” Градском заводу за хитну медицинску помоћ” Београд. Булевар Франше 

д`Епереа 5,11000 Београд, Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који 

присуствују отварању, предају пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  

http://www.beograd194.rs/
http://www.beograd194.rs/
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11. Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. 

Одлуку о додели уговора по јавној набавци, Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана 

јавног отварања понуда и исту доставити свим понуђачима. 

 

12. За све додатне информације можете се обратити Данијели Лекић +381 11 3615 663 

danijela.lekic@beograd194.rs 

 

13. Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда. 

 

14. Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као 

неприхватљива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:danijela.lekic@beograd194.rs
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 IV  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 
 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

Услови - услуге 
1. Успостава везе се не наплаћује. 

2. Разговори се тарифирају у секундама.  

3. Раговори у  групи се не наплаћују (количина неограничена). 

4. Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, ватрогасци, хитна помоћ).  

5. Листинг одлазног саобраћаја се не наплаћује. 

6. Преношење бројева из мреже другог оператера се не наплаћује. 

7. Обавезна месечна претплата по броју  150,00  дин.(не већа од  150,00 дин.)  

8. Износ понуђеног бенефицираног буџета  износи:  ________________________ 

(Понуђач је у обавези да одреди минимални износ понуђеног бенефицираног буџета, а који не 

може бити мањи од 1.100.000,00 динара БЕЗ ПДВ-а за унапређење система рада, a односи се на 

обавезу понуђача да испоручи по избору наручиоца телефонске апарате понуђача или компјутере 

, по приложеном важећем ценовнику апарата са пуним ценама и који се може искористити до 

краја уговореног периода. 

9. Минимална месечна потрошња обухвата позиве (домаћи и међународни саобраћај), СМС,                    

ММС, ГПРС.  

10. Минимална гарантована месечна потрошња по основу коришћења услуге мобилне телефоније у 

износу од 85.000,00(осамдесетпетхиљада) динара (без урачунатих припадајућих пореза, 

саобраћаја оствареног у ромингу,ММС порука,ВАС сервиса, сервиси који се наплаћују за рачун 

других лица и месечне претплате); 

11. Бесплатних 50 MБ ГПРС- Интернет саобраћаја по свакој корисничкој линији.  

12. Тарифирање разговора, преноса података и порука у ромингу посебно за сваког локалног 

мобилног оператера (приложити тарифе за услуге роминга или навести интернет страницу на 

којој се могу наћи информације по сваком мобилном оператеру појединачно). 

13. Период уговарања 12 месеци. 

14. Цене не могу бити веће у односу на цене из стандардног ценовника у односу на сваког оператера. 

15. Захтев у погледу рока важења понуде: Рок важења понуде је минимум 60 дана 

16. Понуђач је у обавези да достави важећи ценовник на дан отварања понуда. 
 

Број СИМ картица у употреби 854 . 

 
МЕСТО И ДАТУМ     М.П.    ПОТПИС ПОНУЂАЧА 

_________________         _____________________ 
 

НАПОМЕНА : 

- Понуђач је дужан да упише податак под редним бројем 8. Уколико понуђач не попуни тражени 

податак понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

- Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца. 

- Техничке спецификације морају бити потписане и оверене од стране овлашћеног лица. 

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац Техничке 

спецификације потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац Техничке 

спецификације  
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V    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ   ПОНУДУ 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу 

садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.  

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12), а понуду у целини припрема и подноси у складу са 

конкурсном документацијом. 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

1.1. Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.  

1.2. Понуда у делу који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију могу 

се доставити на страном језику (по могућству на енглеском језику), који је понуђач на захтев наручиоца 

дужан да преведе на српски језик. 

1.3. Преведена документација мора бити оверена од стране судског тумача. 

1.4. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде на српском језику. 

 

2. Обавезна садржина понуде 

2.1. Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 

1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (саставни део конкурсне документације); 

2) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико понуђач делимично 

извршење набавке поверава подизвођачу  и попуњену Изјаву о учешћу подизвођача – образац у 

конкурсној документацији); 

3) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој 

понуди, уколико понуду подноси група понуђача (образац у конкурсној документацији);  

4) попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова из чланова 75. и 76. 

Закона (образац у конкурсној документацији); 

5) попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац у конкурсној документацији); 

6)попуњен, печатом оверен и потписан Образац техничке спецификације (образац  у конкурсној 

документацији); 

7) попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене (образац у конкурсној документацији) 

8)попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о независној понуди (образац у 

конкурсној документацији) 

9)попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача у складу са чланом 75. став 2. Закона о 

јавним набавкама (образац у конкурсној документацији) 

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена 

3.1. Понуђач доставља понуду у складу са обрасцима који су саставни део конкурсне документације, као 

и на сопственим обрасцима потраживаним у конкурсној документацији. 

 

3.2. Понуда се сматра прихватљивом уколико понуђач попуни по свим ставкама и овери све обрасце 

који су у складу са обрасцима из конкурсне документације, осим у случају када је на самом обрасцу 

дефинисано другачије. 

 

3.3. Понуда, односно образац понуде и други обрасци предвиђени конкурсном документацијом морају 

бити јасни и недвосмислени, као и оверени печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

3.4. Обрасце дате у конкурсној докуменатцији, односно подаци који морају бити њихов саставни део, 

понуђач попуњава електронски или читко, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте 

потписује и печатом оверава. 

 

3.5. Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани (или 

парафирани) од стране овлашћеног лица. 
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3.6. Неблаговремене понуде се неће разматрати. 

 

3.7. Неодговарајуће понуде ће бити одбијене. 

 

4.Овлашћење за потписивање 

4.1. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача  може да се определи да обрасце дате 

у конкурсној докуменатцији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће  попуњавати и печатом оверавати обрасце 

дате у конкурсној документацији, с тим што исто мора бити прецизирано у споразуму којим се понуђачи 

из групе међусобно обавезују на извршење јавне набавке, а која чини саставни део заједничке понуде 

сагласно члану 81. Закона. 

 

5. Партије 

5.1. Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

6. Понуда са варијантама 

6.1. Понуде са варијантама нису дозвољене.   

 

7. Измене, допуне и опозив понуде 

7.1. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 

који је одређен за подношење понуде. 

 

7.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно 

доставља.  

 

7.3. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градски завод за хитну медицинску 

помоћ“ Београд, Булевар Франша д`Епереа 5,11000 Београд, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуге мобилне телефоније, ЈНМВ број 12/14 - не отварати ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге мобилне телефоније, ЈНМВ број 12/14 - не отварати ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге мобилне телефоније, ЈНМВ број 12/14 - не отварати ”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге мобилне телефоније, ЈНМВ број 12/14 - не отварати  

 

7.4. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

 

7.5. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

7.6. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

8. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач 

8.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда  У понуди (обрасцу 

понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или 

као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

9. Подизвођач 

9.1. Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 

- у Обрасцу понуде (образац у конкурсној документацији) наведе назив и седиште подизвођача; 

- попуни, печатом овери и потпише Образац "Подаци о подизвођачу" (образац у конкурсној 

документацији); 
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-  попуњену Изјаву о учешћу подизвођача – Образац у конкурсној документацији; 

- за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члановаа 75. и 76. Закона на начин предвиђен 

у конкурсној документацији. 

9.2. Понуђач је у обавези и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, 

а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

9.3. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је 

да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 

подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 

9.4. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

9.5. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 

наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за 

заштиту конкуренције.  

 

9.6. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава 

све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

 

9.7. Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део 

набавке која се извршава преко тог подизвођача. 

 

9.8. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број 

подизвођача. 

10. Заједничка понуда 

10.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац  у конкурсној документацији) 

навести све учеснике у заједничкој понуди. 

 

10.2. За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац "Подаци 

о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" (образац у конкурсној документацији) и доставити 

доказе о испуњености услова из чланова 75. и 76. Закона на начин предвиђен  у конкурсној 

документацији. 

 

10.3. Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и 

печатом оверавају на начин предвиђен Упутством понуђачима како да сачине понуду који је саставни 

део конкурсне документације. 

 

10.4. Сaстaвни дeo зajeдничкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaчи из групe мeђусoбнo и прeмa 

нaручиoцу oбaвeзуjу нa извршeњe jaвнe нaбaвкe, a кojи oбaвeзнo сaдржи пoдaткe o:  

1) члaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и кojи ћe зaступaти групу 

пoнуђaчa прeд нaручиoцeм;  

2) пoнуђaчу кojи ћe у имe групe пoнуђaчa пoтписaти угoвoр;  

3) пoнуђaчу кojи ћe у имe групe пoнуђaчa дaти срeдствo oбeзбeђeњa;  

4) пoнуђaчу кojи ћe издaти рaчун;  

5) рaчуну нa кojи ћe бити извршeнo плaћaњe;  

6) oбaвeзaмa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa зa извршeњe угoвoрa. 

 

10.5. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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11. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, евентуалних других околности од којих 

зависи исправност понуде 

 

11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Рок плаћања :  
Минималан рок плаћања је 90 дана. Рок плаћања не може бити дужи од 120 дана  (Закон o роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3 тачка 2 објављен у Сл. Гласнику број 119/2012 

дана 17.12.2012), од пријема рачуна. 
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

11.2. Успостава везе се не наплаћује. 

11.3. Разговори се тарифирају у секундама.  

11.4. Раговори у  групи се не наплаћују (количина неограничена). 

11.5. Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, ватрогасци,хитна помоћ ).  

11.6. Листинг одлазног саобраћаја се не наплаћује. 

11.7.    Преношење бројева из мреже другог оператера се не наплаћује. 

11.8. Обавезна месечна претплата по броју  150,00  дин.(не већа од  150,00 дин.)  

11.9. Понуђач је у обавези да одреди минимални износ понуђеног бенефицираног буџета, а који не 

може бити мањи од 1.100.000,00 динара БЕЗ ПДВ-а за унапређење система рада, a односи се на 

обавезу понуђача да испоручи по избору наручиоца телефонске апарате понуђача или компјутере 

, по приложеном важећем ценовнику апарата са пуним ценама и који се може искористити до 

краја уговореног периода. 

11.10.  Минимална месечна потрошња обухвата позиве (домаћи и међународни саобраћај), СМС,                    

ММС, ГПРС.  

11.11. Минимална гарантована месечна потрошња по основу коришћења услуге мобилне телефоније у 

износу од 85.000,00(осамдесетпетхиљада) динара (без урачунатих припадајућих пореза, 

саобраћаја оствареног у ромингу,ММС порука,ВАС сервиса, сервиси који се наплаћују за рачун 

других лица и месечне претплате); 

11.12. Бесплатних 50 MБ ГПРС- Интернет саобраћаја по свакој корисничкој линији.  

11.13. Тарифирање разговора, преноса података и порука у ромингу посебно за сваког локалног 

мобилног оператера (приложити тарифе за услуге роминга или навести интернет страницу на 

којој се могу наћи информације по сваком мобилном оператеру појединачно). 

11.14. Период уговарања 12 месеци. 

11.15. Цене не могу бити веће у односу на цене из стандардног ценовника у односу на сваког оператера. 

11.16. Захтев у погледу рока важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда. 

11.17. Понуђач је у обавези да достави важећи ценовник на дан отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

12. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

12.1. Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност. 

12.2. Образац структуре цене (образац  у конкурсној документацији) понуђачи попуњавају у складу са 

упутством датим у конкурсној документацији. 

12.3. Цене су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора. 

 

12.4. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра 

меродавним. 

 

 

13. Начин означавања поверљивих података у понуди 
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13.1. Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени само у предметној јавној 

набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. 

Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније 

(сходно чл. 14. Закона о јавним набавкама). 

 

13.2. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 

посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац 

ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као 

такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке 

потпис овлашћеног лица понуђача.  

 

13.3. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз 

понуди, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено 

„ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

 

13.4. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.  

 

13.5. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. 

 

13.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде. 

 

13.7. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока 

предвиђеног за отварање понуда. 

 

13.8. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће 

позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, тако што ће његов заступник изнад ознаке 

поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време и потписати се. 

 

13.9. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће 

понуду у целини одбити. 

 

 

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

14.1. Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaњeм пoслoвa jaвних нaбaвки oдвиja 

писaним путeм, oднoснo путeм пoштe, eлeктрoнскe пoштe или фaксoм сходно члану 20. Закона о јавним 

набавкама.  

 

14.2. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда 

сходно члану 63. Закона о јавним набавкама.  

 

14.3. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику 

поштом, факсом или путем електронске поште. Наручилац ће од заинтересованог лица које је тражило 

додатна појашњења захтевати потвду о пријему истог, што је и заинтересовано лице дужно да учини као 

доказ о извршеној достави. Истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници www.beograd194.rs 

 

14.4. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити уз напомену "Захтев за додатним информацијама или појашњењима 

http://www.beograd194.rs/
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конкурсне документације - јавна набавка мале вредности услуге мобилне телефоније, ЈН број 12/14“' на 

неки од следећих начина:  

- путем поште на адресу Градски завод за хитну медицинску помоћ“ Београд, Булевар Франша 

д`Епереа 5,11000 Београд; 

- путем факса на број +381 11 3613 489;  

- путем електронске поште на адресу: danijela.lekic@beograd194.rs; 

 

14.5. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу 

рока за подношење понуда.  

 

14.6. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију. 

 

14.7. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено. 

 

15. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити 

контрола код понуђача, односно његовог подизвођача (сходно члану 93. Закона о јавним набавкама) 

15.1. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која 

ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.  

15.2. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

 

15.3. Нaручилaц нe мoжe дa зaхтeвa, дoзвoли или пoнуди прoмeну eлeмeнaтa пoнудe кojи су oд знaчaja зa 

примeну критeриjумa зa дoдeлу угoвoрa, oднoснo прoмeну кojoм би сe пoнудa кoja je нeoдгoвaрajућa или 

нeприхвaтљивa учинилa oдгoвaрajућoм, oднoснo прихвaтљивoм, oсим aкo другaчиje нe прoизлaзи из 

прирoдe пoступкa jaвнe нaбaвкe.  

 

15.4. Нaручилaц мoжe, уз сaглaснoст пoнуђaчa, дa изврши испрaвкe рaчунских грeшaкa уoчeних 

приликoм рaзмaтрaњa пoнудe пo oкoнчaнoм пoступку oтвaрaњa пoнудa.  

 

15.5. У случajу рaзликe измeђу jeдиничнe и укупнe цeнe, мeрoдaвнa je jeдиничнa цeнa.  

 

15.6. Aкo сe пoнуђaч нe сaглaси сa испрaвкoм рaчунских грeшaкa, нaручилaц ћe њeгoву пoнуду oдбити 

кao неприхватљиву.  

 

16. Критеријум за избор најповољније понуде 

16.1. У предметном поступку јавне набавке услуге мобилне телефоније, ЈНМВ број 12/14, критеријум за 

оцењивање понуде је ,,економски најповољнија понуда“ на основу следећих елемената кртеријума и 

њиховог релативног значаја: 

 

1. Цена саобраћаја у националном саобраћају ван пословне групе наручиоца 

Цена разговора у националном саобраћају , према мрежи оператера Теленор – максималан број је 17. 

 

Понуђач  који понуди најнижу цену минута разговора добија максимални број пондера (17). 

Понуђач који понуди другу цену минута разговора по вредности – број пондера (15) 

Понуђач који понуди трећу и највећу цену минута разговора по вредности –  број пондера (13) 

 

Цена разговора у националном саобраћају, према мрежи оператера Телеком Србија – максималан број 

пондера је  28. 

 

Понуђач који понуди најнижу цену минута разговора добија максимални број пондера (28). 
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Понуђач који понуди другу цену минута разговора по вредности – број пондера (26) 

Понуђач који понуди трећу и највећу цену минута разговора по вредности – број пондера (24) 

 

 

Цена разговорава у националном саобраћају, према мрежи оператера ВИП – максималан број пондера 

је  10. 

 

Понуђач који понуди најнижу цену минута разговора добија максимални број пондера (10). 

Понуђач који понуди другу цену минута разговора по вредности – број пондера (8) 

Понуђач који понуди трећу и највећу цену минута разговора по вредности – број пондера (6) 

 

 

2.  Покривеност територије сигналом УМТС мреже – максималан број пондера је 15 

- покривеност од 70 до 100%......................15 пондера 

- покривеност  од 50 до 70 %......................10 пондера 

- покривеност  од 30 до 50 %.........................5 пондера 

- pokrivenost  од 0 до 30 %...........................  1 пондер 

Доказ: приложити Рател-ов извештај 2012. 

 

 

 

3. Покривеност територије ГСМ сигналом – максималан број пондера је 15 

- покривеност од 70 до 100%.......................15 пондера 

- пкривеност од 50 до 70 %........................10 пондера 

- покривеност од 30 до 50 %........................5 пондера  

- покивеност од 0 до 30 %........................... 1 пондер 

Доказ: приложити Рател-ов извештај 2012. 

 

4. Повезивање кућне централе фиксне телефоније наручиоца са мобилном централом оператера жичним 

путем линком од  2Мб/с ради остваривања јефтинијих разговора са фиксних  бројева према мобилним 

мрежама – максималан број пондера је 10 

-10 пондера за ДА 

- 0  пондера за НЕ 

 

5. У складу са потребама и захтевима наручиоца, потребно је омогућити коришћење истих тарифа за 

запослене  у ГРАДСКОМ ЗАВОДУ ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ, уз достављање фактура 

на кућне адресе запослених и на њихова имена - максималан број пондера je 5 

 

 

- 5 пондера за ДА 

- 0 пондера за НЕ 

 

16.2. Уколико је наручилац примио две или више понуде са истим бројем пондера предност ће имати 

понуђач који је понудио дужи рок плаћања. Уколико је наручилац примио две или више понуде са 

истим роком плаћања.,предност ће имати понуђач који је понудио дужи рок  важења понуде. 

 

17.Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  

запошљавању и условима рада и заштити животне средине, сходно члану 75, став 2. Закона о јавним 

набавкама 

17.1. Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине (Образац 

5).  из Конкурсне документације). 
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19.Негативне референце 

19.1. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 

поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

19.2. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет 

набавке, за период од претходне три године.  

 

19.3. Доказ може бити:  

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 

подизвођачи, односно чланови групе понуђача.  

 

19.4. Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву 

ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.  

 

19.5. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82 става 3. тачка 1) Закона, који се 

односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 

набавке истоврсан.  

 

20. Средство обезбеђења 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом потписивања уговора достави на име 

гаранције за добро извршење посла бланко сопствену меницу на износ 10% процењене вредности предмета набавке са 

урачунатим ПДВ-ом и да иста има важност трајања 10 дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе.  

Уз меницу понуђач је дужан да достави: 

 фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање налога за 

пренос средстава (ДЕПО картон) 

 фотокопију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). 

 потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (Захтев за регистрацију/брисање 

менице, оверен од стране банке) 

 

Добављач овлашћује наручиоца да предата средства на име гаранције испуњења уговорне обавезе, може 

активирати у смислу наплате у случају кршења одредаба Уговора од стране добављача, и из тих 

средстава од другог добављача прибави добра које су предмет овог Уговора. 

Уколико понуђач приликом потписивања Уговора не преда инструмент финансијског обезбеђења, 

наручилац ће сматрати да је понуђач одустао од потписивања Уговора. 

 

 

22.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
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22.1. Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито податке из 

извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона о јавним 

набавкама, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

 

23. Одбијање понуда и обустава поступка 

23.1. Само благовремено поднета понуда биће јавно отворена и узета у разматрање. Неблаговремено 

уручена понуда биће враћене неотворена са назнаком да је одбачена. 

 

23.2. Неодговарајуће понуде ће бити одбијене. 

 

23.3. Наручилац задржава право да одбије и неприхватљиву понуду. 

 

23.4. Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор 

најповољнијих понуда, а задржава право да одустане од закључења уговора у било којој фази поступка 

из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка. 

 

 

24.Захтев за заштиту права 

24.1. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице. 

 

24.2. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

 

24.3. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 

најкасније три дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања. 

 

24.4. Рок наведен у претходном ставу се не примењује, ако подносилац захтева или са њим повезано 

лице није учествовало у поступку предметне јавне набавке. 

 

24.5. После доношења одлуке наручиоца о додели уговора или одлуке о обустави поступка предметне 

јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

 

24.6. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно – предајом у писарници наручиоца, или 

поштом препоручено са повратницом.  

 

24.7. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

 

24.8. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 

истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.  

 

24.9. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева 

знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

 

24.10. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 

40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, 

сврха: Републичка административна такса са назнаком и бројем набавке на коју се односи, корисник: 

Буџет Републике Србије). 
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24.11. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року 

од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 

24.12. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до 

доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на 

предлог наручиоца не одлучи другачије. 

 

25. Рок за закључење уговора 

25.1. По пријему одлуке о додели уговора, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу 

уговора, у року од највише 5 дана од тренутка када се стекну законски услови, односно наручилац може 

и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци схдно 

члану 112. Закона о јавним набавкама. 

 

25.2. Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 5 дана од 

дана када га је наручилац позвао да закључе уговор.  

 

26.Наручилац задржава право да: 

- измени или допуни конкурсну документацију уколико се, у року предвиђеном за достављање понуда, 

укаже потреба за тим, с тим што је дужан да све новонастале измене или допуне конкурсне 

документације, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (сходно члану 63. 

Закона о јавним набавкама). 

- одустане од вршења избора ако установи да ни једна понуда не одговара захтевима из конкурсне 

документације или ако престане потреба за предметном набавком. 

 

27. Одустајање од закључења уговора о јавној набавци 

27.1. Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор наручилац може да приступи заључивању 

уговора са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. став 3. Закона о јавним 

набавкама.  

 

 

28.Увид у документацију 

28.1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после 

доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени 

захтев наручиоцу.  

 

28.2. Наручилац је дужан да лицу из става 1. ове тачке, омогући увид у документацију и копирање 

документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног 

захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 
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VI     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: 

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, 

односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

 Телефон: 

 

 

 Телефакс: 

 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а 

уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

 Телефон: 

 

 

 Телефакс: 

 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

 Телефон: 

 

 

 Телефакс: 

 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени Образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави 

за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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4) ПОНУДА 
 

 

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

Опис Позиције Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

Цена разговора у националном саобраћају , 

према мрежи оператера Теленор. 

 

 

 

Цена разговора у националном саобраћају, 

према мрежи оператора Телеком Србија. 

  

Цена разговорава у националном саобраћају, 

према мрежи оператора ВИП. 

  

Рок и начин плаћања:  
Минималан рок плаћања је 90 дана. Рок плаћања не 

може бити дужи од 120 дана  (Закон o роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама члан 16 став 3 тачка 2 објављен у Сл. 

Гласнику број 119/2012 дана 17.12.2012), од пријема 

рачуна. 
Плаћање се врши на основу документа који 

испоставља понуђач. Плаћање се врши уплатом на 

текући рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 

 

5) Повезивање кућне централе фиксне телефоније наручиоца са мобилном централом оператера жичним 

путем линком од  2Мб/с ради остваривања јефтинијих разговора са фиксних  бројева према мобилним 

мрежама :                                

 

ДА                              НЕ 
(заокружити ) 

                                                  

6) У складу са потребама и захтевима наручиоца, потребно је омогућити коришћење истих тарифа за 

запослене  у ГРАДСКОМ ЗАВОДУ ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ, уз достављање фактура 

на кућне адресе запослених и на њихова имена: 

 

ДА                              НЕ 
(заокружити ) 

 

 Успостава везе се не наплаћује. 

 Разговори се тарифирају у секундама.  

 Разговори у  групи се не наплаћују (количина неограничена). 

 Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, ватрогасци, хитна помоћ).  

 Листинг одлазног саобраћаја се не наплаћује. 

 Преношење бројева из мреже другог оператера се не наплаћује. 

 Обавезна месечна претплата по броју  150,00  дин.(не већа од  150,00 дин.)  

7)         Износ понуђеног бенефицираног буџета  износи:  ________________________ 

(Понуђач је у обавези да одреди минимални износ понуђеног бенефицираног буџета, а који не 

може бити мањи од 1.100.000,00 динара БЕЗ ПДВ-а за унапређење система рада, a односи се на 

обавезу понуђача да испоручи по избору наручиоца телефонске апарате понуђача или компјутере 
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, по приложеном важећем ценовнику апарата са пуним ценама и који се може искористити до 

краја уговореног периода. 

 Минимална месечна потрошња обухвата позиве (домаћи и међународни саобраћај), СМС,                    

ММС, ГПРС.  

 Минимална гарантована месечна потрошња по основу коришћења услуге мобилне телефоније у 

износу од 85.000,00(осамдесетпетхиљада) динара (без урачунатих припадајућих пореза, 

саобраћаја оствареног у ромингу,ММС порука,ВАС сервиса, сервиси који се наплаћују за рачун 

других лица и месечне претплате); 

 Бесплатних 50 MБ ГПРС- Интернет саобраћаја по свакој корисничкој линији.  

 Тарифирање разговора, преноса података и порука у ромингу посебно за сваког локалног 

мобилног оператера (приложити тарифе за услуге роминга или навести интернет страницу на 

којој се могу наћи информације по сваком мобилном оператеру појединачно). 

 Период уговарања 12 месеци. 

 Цене не могу бити веће у односу на цене из стандардног ценовника у односу на сваког оператера. 

 Понуђач је у обавези да достави важећи ценовник на дан отварања понуда. 
 

8)         Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 

(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда). 

 

 

 

место .................      М. П.     потпис овлашћеног лица 

датум ................. 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

- Понуда мора да обухвата све тражене услуге. Уколико понуђач не понуди (попуни) све ставке, 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

- Понуда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица. 

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде  
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VII     ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

                          

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 

накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан 

да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: ________________ .                               Понуђач                                                

 

                                           ___________________________ 

                                                                                               М.П  

 
. 
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VIII     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 Право на учешће у поступку јавне набавке има домаће и страно физичко и правно лице које 

испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, и то: 

 

                          1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, што 

доказује достављањем: 

-    За правна лица: Извод из Агенције за привредне регистре или Извод из регистра надлежног 

привредног суда; 

-    За предузетнике: Извод из Агенције за привредне регистре или Извод из одговарајућег 

регистра. 

                           2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као чланове 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, што 

доказује достављањем: 

- За правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду,којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника 

дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

- За предузетнике: Извод из казнене евиденције односно Уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мити, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

- За физичко лице: Извод из казнене евиденције односно Уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мити, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).Докази не 

могу бити старији од 2 (два) месеца од датума отварања понуда. 

                      3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 

односно слања позива за подношење понуда, што доказује: 

- За правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је 

као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве 

позива за подношење понуда; 

- За предузетнике: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, 

или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 

привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве 

позива за подношење понуда; 
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- За физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова. 

Докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуде односно слања 

позива за подношење понуде. 

                    4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што доказује: 

- За правна лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације; 

- За предузетнике: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

- За физичка лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца од датума отварања понуда. 

                  5. да поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге – издаје РАТЕЛ). 

     6. изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине (Образац 5). Поред напред наведених услова, понуђач, односно учесник у 

заједничкој понуди, потребно је да испуни и услов који се односи поштовање обавеза које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити радне средине, као и да је 

ималац права интелектуалне својине, што доказује достављањем потписане изјаве). 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 

органа већ је дужан да у својој понуди прецизно наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 

доступни. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. 

Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац број 1) којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву 

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 

доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. (Образац број 3) 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача 

(Образац број 2) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена 

као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 

испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 26 of 36 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 
Образац 1 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку предметне јавне набавке 

испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

5) Понуђач да поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке 

(лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге – издаје РАТЕЛ). 

 

 

                                                                                                                    Понуђач: 

 

Датум:_____________                                             М.П.                                                          _____________________                                                         
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Образац 2 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, 

дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач ____________________________________________ [навести назив подизвођача] у поступку предметне јавне 

набавке, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуде; 

 Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

 

 

 

 

 

 

 

Подизвођач: 

Датум:_____________                                        М.П.                                                               _____________________                                                         

 

Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава подизвођач и то само у случају  

         да понуђач наступа са подизвођачем. 

         У случају већег броја подизвођача Образац треба фотокопирати. 
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Образац 3 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку предметне јавне набавке 

испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

5) Понуђач да поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге – издаје РАТЕЛ). 

 

 

 

                                                                                                              Понуђач: 

 

                 Датум:_____________                                   М.П.                                            _____________________                                                         

 

                 Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава сваки учесник у заједничкој понуди и  

                                       то само у случају да се наступа  у заједничкој понуди. 

                         У случају већег броја понуђача Образац треба фотокопирати. 
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Образац 4 

 

 

 

 

СПОРАЗУМ  

КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

Закључен дана: _______________ 

          

Сходно  члану 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12), понуђачи из групе понуђача који подносе 

заједничку понуду за предметну јавну набавку, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су се споразумели:  

 

1. да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 

пред наручиоцем: ________________________________________________________________________________ 

  

2. да је понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор:___________________________ 

 

3. да је понуђач који ће у име групе понудити средство обезбеђења: 

________________________________________________________________________________ 

 

4. да је понуђач који ће издати рачун:__________________________________________________ 

 

5. да је рачун на који ће бити извршено плаћање:________________________________________ 

 

6. о обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење     

уговора:_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                         Потписи и печати понуђача из групе понуђача 

                                      који подносе заједничку понуду 

 

1.____________________________________ 

 

2.____________________________________ 

 

3.____________________________________ 

                                              

                                                                                                                    4.____________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 



Page 30 of 36 

 

 
Образац 5 

 

 

И З Ј А В А  

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА 

РАДУ,ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОЈОМ 

ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
 

 

 

 

 

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао и поштујем обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да сам 

ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

 

  Датум: ____________                                 Понуђач/подизвођач: 

 

              М. П. 

                                                                                                                                         _______________________                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац се попуњава и печатом и потписом оверава и за сваког учесника у понуди (сви  

         понуђачи, сви подизвођачи као и сви учесници у заједничкој понуди). 

         У случају већег броја Образац треба фотокопирати. 
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IX   ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку предметне 

јавне набавке, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:__________________                                                    Понуђач 

                     

                                                                             М. П.                                   __________________________                                           

 

 

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X     ОВЛАШЋЕЊЕ О ИСТУПАЊУ ИСПРЕД ПОНУЂАЧА 
 

 

 

 

 

 

 
ОВЛАШЋЕЊЕ О ИСТУПАЊУ ИСПРЕД ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 Овим овлашћујемо лице _______________________________________ 

 

 ЈМБГ _________________ из ____________________________________ 

 

 да ће присуствовати јавном отварању понуда у складу са Законом, у Градском заводу за хитну медицинску 

помоћ Београд ;Булевар Франша д`Епереа 5, 11000 Београд 
 

 на дан 02.06.2014. године у 10.15 часова. 

 

 

 

 

 

             Д И Р Е К Т О Р, 

     М.П.           ______________________ 
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Јавна набавка услуге: мобилне телефоније 

Број јавне набавке 12/14                                     

 
 

XI    М О Д Е Л  У Г О В О Р А 

 

закључују: 

 НАРУЧИЛАЦ: 

Назив: Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд 

Седиште: 11000 Београд, Бул.Франше д`Епереа 5 

ПИБ: 100220284 

Текући рачун код Трезора 840-619667-35 

Матични број: 07030860 

Шифра делатности: 8621 

Који заступа в.д. директора Др Горан Чолаковић 

(у даљем тексту: Корисник), с једне стране 

и 

 ПОНУЂАЧ: 

Назив:  

Седиште:  

ПИБ:  

Текући рачун и назив 

пословне банке 

 

Матични број:  

Шифра делатности:  

Које заступа директор  

(у даљем тексту: Извршилац), с друге стране 

 

 

 

 

 

 

(Подизвођач) 

 

 

 

 

(остали из групе понуђача) 
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Предмет Уговора:  Јавна набавка услуга: мобилне телефоније 

Број јавне набавке 12/14                                     

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ: 

- Корисник спровео јавну набавку мале вредности бр. 12/14, за коју је корисник објавио позив за 

подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца, а у свему у 

складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/2012 

- Извршилац доставио понуду заведена код Корисника под бројем _____________, у свему у 

складу са конкурсном документацијом; 

- Корисник изабрао Извршиоца на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, бр.__________, од 

_________, Одлуком о додели уговора, бр.________________, од ___________, у свему у складу са 

Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’, бр.124/2012) и подзаконским актима којима се 

уређују јавне набавке („Службени гласник Републике Србије“, број 029/2013, 033/13 и 104/2013) 

 

Члан 1. 

 

1.1. Предмет Уговора је пружање услуга мобилне телефоније, а у свему према понуди Извршиоца, 

заводни број Корисника _______ од _____ 2014. године која је достављена у  поступку јавне набавке 

мале вредности и прихваћена од стране стручне Комисије за спровођење јавне набавке 

 

1.2. Саставни део овог Уговора је понуда Извршиоца из става 1. овог члана. 

 

Члан 2. 

 

2.1. Цене услуга утврђене су понудом Извршиоца, заводни број Корисника _________ од ______ 2014. 

године.  

 

2.2. Корисник се обавезује да плаћање извршених услуга изврши према јединичним ценама из понуде 

Извршиоца, заводни број Корисника _________ од ______ 2014. године, с тим да укупна вредност 

Уговора не може прећи износ од 2.291.660,00 динара без ПДВ-а, који представља процењену вредност 

набавке на годишњем нивоу. 

 

2.3. Цене из усвојене Понуде и члана 2. овог уговора су фиксне и не могу се мењати током трајања 

уговора. 

Члан 3. 

 

3.1. Извршилац је дужан да достави обједињени рачун са спецификацијом потрошње и обрачуном цене 

за сваку услугу појединачно. 

 

3.2. Корисник се обавезује да цену из члана 2. овог уговора увећану за ПДВ, једном месечно плати 

Извршиоцу уплатом на текући рачун бр. ________________________________ у року ______ од дана 

пријема рачуна ((Минималан рок плаћања је 90 дана. Рок плаћања не може бити дужи од 120 дана (Закон o 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3 тачка 2 објављен у Сл. 

Гласнику број 119/2012 дана 17.12.2012)).  
Плаћање се врши на основу документа који испоставља понуђач. Плаћање се врши уплатом на текући рачун 

понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

3.3. Уколико Корисник дође у доцњу са неплаћањем рачуна након истека рока из члана 3.2. овог 

уговора, Извршилац услуга нема право да престане са пружањем услуга Кориснику још 15 дана. 
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3.4. Уколико Корисник дође у доцњу са неплаћањем рачуна у року од 5 дана од дана истека рока из 

члана 3.2. овог уговора Извршилац је у обавези да Кориснику достави писано обавештење о истом. 

 

3.5. Извршилац има право да обрачуна камату по референтној каматној стопи  Народне Банке Србије за 

сваки дан закашњења, а не дуже од 15 дана. 

 

Члан 4. 

4.1.Извршилац се обавезује да достави Кориснику на име гаранције за добро извршење посла бланко 

сопствену меницу са меничним овлашћењем на износ вредности предмета набавке са урачунатим ПДВ-

ом и да иста има важност трајања 10 дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе. 

Извршилац је дужан да уз меницу и овлашћење из претходног става достави и захтев за регистрацију 

менице оверен од банке у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра 

меница и облашћења (Службени гласник Републике Србије“, број 56/2011) заједно са доказом о упису у 

Регистар меница и овлашћења НБС: 

 

4.2. Корисник задржава меницу за све време важења овог уговора. 

 

4.3. Извршилац се обавезује да истовремено са предајом менице из става 1. овог члана, Кориснику преда 

копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Извршиоца, као и овлашћење Кориснику 

да меницу може попунити у складу са овим уговором. 

 

4.4. Уколико Извршилац не поступи у року из става 4.1. овај уговор се закључује са одложним условом 

и почиње да важи од момента подношења менице. 

 

Члан 5. 

 

5.1. Извршилац је дужан да услуге из члана 1. овог уговора пружа у квалитету утврђеним важећим 

техничким стандардима у Републици Србији за ову врсту услуга. 

 

Члан 6. 

 

6.1. Уговорне стране су сагласне да се током трајања овог уговора може вршити промена броја „СИМ“ 

картица обухваћених овим уговором и/или промена карактеристика корисничких профила. 

 

 

Члан 7. 

7.1. Овај уговор закључује се на период од 12 месеци. 

 

Члан 8. 

 

8.1. Уколико Извршилац не извршава уговорене обавезе на уговорени начин овај уговор се може 

раскинути са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о раскиду уз обавезу 

Извршиоца да настави са пружањем услуга до истека отказног рока и то: 

- уколико Извршилац не испоручује услуге у уговореном квалитету и благовремено 

- уколико Извршилац промени цене услуга утврђене овим Уговором 

- уколико Извршилац изгуби дозволу/лиценцу за услуге које су предмет овог Уговора 

- уколико Извршилац не поступа по рекламацијама Корисника услуга у примереном року. 

 

Члан 9. 

 

9.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, у 

супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду. 
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Члан 10. 

 

10.1. У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог уговора 

примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа. 

 

 

Члан 11. 

 

11.1. Овај уговор сачињен је у четири истоветна примерка, од којих по два примерка задржава свака 

уговорна страна. 

 

 

 

 

 

  ЗА ИЗВРШИОЦА              ЗА КОРИСНИКА, 

       Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд 

     ДИРЕКТОР                   В.Д. Директор Завода  

            Др  Горан Чолаковић  

    _________________________                                        __________________________ 

 

 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је 

сагласан са садржином модела уговора. 

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом 

овлашћени представник групе понуђача. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора 

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи 

  

 

 

 

 

 


